
ديد بان سالمت 1818
مهندس محسن فرهادى رئيس اداره بهداشت محيط در گفت وگو با «سالمت» توضيح مى دهد

شيوه نظارت بر رستوران هاى فست فودشيوه نظارت بر رستوران هاى فست فود
تصور  را  تعطيل  روز  يك 
خانواده  يك  كه  كنيد 
تصميم مى گيرد براى تفريح، 
از  بيرون  را  ساعت هايى 
منزل سپرى كند. بعد از پارك، سينما و... براى 
رفع گرسنگى معموال رستوران بهترين گزينه 
است و ارزان ترين و پرطرفدارترين آنها هم 
رستوران هاى فست فودى. البته غير از جمع 
خانوادگى، جمع هاى دوستانه نيز براى دورهمى، 
انتخاب  بيشتر  را  فست فودى  رستوران هاى 
مى كنند. شايد يكى از داليل اين انتخاب هم 
رشد قارچ گونه رستوران هاى فست فودى باشد. 
اگر چرخى در اطراف محل زندگى تان بزنيد، 
دستتان مى آيد كه در هر خيابانى كه پا بگذاريد 
حداقل يك رستوران فست فودى وجود دارد 
كه باعث مى شود اين رستوران ها در دسترس تر 
باشند. شايد اين تفريح به اصطالح خوشمزه و 
لذت بخش هر از گاهى مشكلى ايجاد نكند اما 
يكى از علل اصلى بيمارى هاى قلبى- عروقى، 
فشارخون، سرطان ها و ديابت، همين غذاهاى 
فست فودى و تغذيه نامناسب مردم است. همچنين 
چاقى و اضافه وزنى كه تقريبا نيمى از جمعيت 
كشورمان را درگير كرده به طور مستقيم با مصرف 
باالى فست فودها در ارتباط است. موضوع مهم تر 
اينكه وقتى تعداد اين رستوران ها اينقدر زياد 
است، چگونه بر فعاليت آنها نظارت مى شود تا 
حداقل فست فود سالم به مردم بدهند؟ فست فود 
سالم بايد چه خصوصياتى داشته باشد و آيا ما 
در حال حاضر رستورانى داريم كه فست فود 
سالم و بى ضرر به مردم ارائه كند؟ در مورد همه 
اين سوال ها قرار است در «ديد بان سالمت» اين 
شماره صحبت كنيم ولى ابتدا با مهندس محسن 
فرهادى، معاون فنى، رئيس اداره بهداشت محيط 
مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت در 

همين رابطه گفت وگو كرديم.

: آقاى مهندس! بازرسى هاى شما از 
رستوران ها به ويژه رستوران هاى فست فودى 

به چه صورت است؟
ابتدا بگويم ما نمى توانيم هيچ ممانعتى براى 
افزايش رستوران هاى فست فودى داشته باشيم 
ولى مى توانيم با فرهنگ سازى مردم را آگاه كنيم 
كه كمتر غذاهاى فست فودى بخورند. كنترل ما 
بر اين رستوران ها نيز به اين صورت است كه 
بازرسان ما ابتدا كه وارد رستوران مى شوند، 
بهداشت فردى كاركنان رستوران را بررسى 
مى كنند. در مرحله بعد بهداشت مواد غذايى 
بررسى مى شود به صورتى كه مواد غذايى 
بايد تميز و سالم باشند و موادى كه امكان 

فاسد شدنشان هست حتما در يخچال نگهدارى 
شوند. مثال پنير حتما بايد درون يخچال باشد. 
هم  فريزر  و  يخچال  سالمت  اين،  بر  عالوه 
بررسى مى شود و ميزان برودت و تميز بودنشان 
نيز اهميت زيادى دارد. گاهى اوقات ديده شده 
كاركنان رستوران آنقدر مواد غذايى در يخچال 
مى ريزند كه يخچال خوب كار نمى كند و مواد 
غذايى زود فاسد مى شوند. در اين صورت به آنها 
تذكر داده مى شود تا مشكل هايشان را برطرف كنند 
و حتى در مواردى كه يخچال و فريزر خوب كار 
نكند يا كارايى الزم را نداشته باشند، بازرسان ما 
يخچال و فريزر را پلمپ مى كنند و از صاحبان 
رستوران مى خواهند يك يخچال جديد تهيه كنند.

: مواردى كه اشاره كرديد تنها مربوط 
به بهداشت محيط رستوران هاست. آيا نظارتى 
روى ميزان و نوع نمك و روغن مصرفى در 
رستوران يا ساير مواردى كه به سالمت غذا 

مربوط است، هم داريد؟
بله، اين مواردى كه گفتيم بخشى از نظارت ما بود 
و مورد ديگر كه براى ما اهميت دارد، به كاهش 
بيمارى هاى غيرواگير برمى گردد و نظارت ما بر 
ميزان قند، نمك و چربى در غذاى رستوران 
است. اين بررسى از 2 طريق انجام مى شود؛ 
اول اينكه نوع نمك و روغنى كه در رستوران 
استفاده مى شود را بررسى مى كنند تا از انواع 
مرغوب باشد و دوم اينكه ميزان نمك و روغن 

نيز در غذا بايد سنجيده شود تا سالمت مردم به 
خطر نيفتد. اين كار نيز به 2 روش قابل شناسايى 
است؛ اول اينكه از روغن يا غذا نمونه بگيريم و 
نمونه را به آزمايشگاه بفرستيم. اين روش مورد 
تاييد ما نيست چون بسيار زمان بر است و امكان 
مداخله آنى را از ما مى گيرد و ديگر آن غذاها 
خورده شده و تا نتايج آزمايش حاضر شود، ديگر 
نمى توان كار موثرى انجام داد. روش دوم سنجش 
دستگاه پرتابل است؛ به گونه اى كه بازرسان ما 
اين دستگاه را با خود به محل رستوران مى برند 
و با قرار دادن روغن هم داغ و هم سرد در اين 
دستگاه ها، سالمت روغن بررسى مى شود. در 
مورد نمك نيز دستگاه هاى مشابهى وجود دارد 

كه ميزان نمك غذا را مى سنجد.
: آيا در حال حاضر بازرسان تان به 

اين دستگاه هاى پرتابل مجهز هستند؟
نه، اين دستگاه ها خارجى هستند و دقت خوبى 

دارند و ما اقدام هاى الزم براى تهيه اين دستگاه ها 
را انجام داده ايم. البته اعتبار آن تامين شده و خيلى 
هزينه بر هم نيست و نسبت به آزمايشگاه مقرون 
به صرفه تر است. در حال حاضر از طريق مزايده 
خريدارى خواهد شد تا به زودى تمامى بازرسان ما 
به اين دستگاه ها مجهز شوند و از اين طريق قدرت 
نظارتى و كسب اطالعات ما بيشتر خواهد شد.

: به غير از چند موردى كه در مورد 
نظافت رستوران ذكر كرديد، بازرسان شما چه 
تخلفات ديگرى را در رستوران هاى فست فودى 

مشاهده كرده اند؟
در برخى از رستوران هاى فست فودى به طور 
زيرزمينى سوسيس و كالباس هاى كهنه و تاريخ 
مصرف گذشته تهيه و خرد مى شود يا ديده شده 
در برخى از اين رستوران ها از سوسيس و كالباس 
نامرغوب استفاده شده كه چون خرد مى شود اصال 
براى مشترى قابل شناسايى نيست ولى بازرسان 

ما مى توانند چنين تخلفاتى را شناسايى كنند.
: اين مواردى كه در مورد نظارت بر 
كار اين حجم از رستوران فست فودى كه در 
سطح شهر وجود دارد اشاره كرديد، كفايت 
نمى كند مگر اينكه در فواصل زمانى كوتاهى 
انجام يا برخوردى با تخلفات شود تا امكان 
تخلف را كاهش دهد. بازرسى هاى كارشناسان 

شما هر چند وقت يكبار انجام مى شود؟
در پاسخ سوال شما بايد يادآور شوم نظارت 

بر رستوران هاى فست فودى جزو نظارت  هاى 
هدفمند ما هستند به گونه اى كه ما بازرسى هاى 
قديمى را كنار گذاشتيم و مراكز پرخطر را مد نظر 
قرار مى دهيم و بازرسى ها با اين روش هدفمند 
مى شود. به بيان ديگر، اين مراكز با دقت و حساسيت 
بيشترى نسبت به ساير مراكز مورد ارزيابى ما 
قرار مى گيرند. مثال يك خواروبارفروشى همانند 
يك رستوران فست فودى مورد بازرسى ما قرار 
نمى گيرد و حساسيت كمترى دارد. به طور متوسط 
رستوران هاى  يك بار  ماهى  مى كنيم  سعى  ما 
فست فود را بازرسى كنيم به شرط اينكه حادثه 
و تخلفى در آن رخ نداده باشد يعنى اگر شكايت 
شده باشد اگر امروز بازرسى شده باشد، مجددا 

بالفاصله بازرسى مى شود.
: در بازرسى هاى دوره اى كه انجام 
داديد، مى توانيد بگوييد وضعيت فست فود ها 
در آخرين بررسى شما چگونه بوده است؟

از ديدگاه بهداشت محيطى در شهرهاى بزرگ 
مى توان گفت كه رستوران هاى فست فودى، 
خيلى هم دچار مشكل نيستند و مشكل اصلى 
آنها بحث نمك و روغن و ساير عوامل خطر 
بيمارى هاى غيرواگير است كه ما كار خاصى 
براى آن انجام نداده ايم و اميدواريم با مجهز 
شدن به دستگاه هاى سنجش ميزان نمك و 
روغن بتوانيم در اين قضيه نيز نظارت خوبى 

داشته باشيم.

بهبود  دفتر  در  ما  برنامه هاى  از  يكى 
تغذيه جامعه، حمايت از رستوران هاى 
مورد  در  است.  سالمت  دوستدار 
دوستدار  فست فودى  رستوران هاى 
سالمت بايد بگويم اين رستوران ها بايد 
غذاهايشان را به گونه اى تهيه كنند كه 
ارزش تغذيه اى بيشترى داشته باشد. 
به طور مثال در مورد پيتزا مى توانند از 
سوسيس و كالباس كمتر و سبزيجات 
را  كم چرب  پنير  يا  استفاده  بيشترى 

انتخاب كنند.
در مورد ساندويچ ها هم يك رستوران 
نان  از  مى تواند  سالمت  دوستدار 
و  ساالد  و  سبزيجات  سبوس دار، 
نوشيدنى هاى طبيعى مثل آبميوه هاى 
سس  جاى  و به  كند  استفاده  طبيعى 
و  كم چرب  سس  يا  ماست  سس  از 
يا  نارنج  آب  مانند  طعم دهنده هايى 
آبليمو داشته باشد. در اين رستوران ها 
بايد غذاى رژيمى و غذاهايى كه نمك 
و چربى كمترى دارد نيز سرو شود. 
كنار غذا حتما بايد سبزيجات باشد. 
اين رستوران ها بعد از رعايت موارد 
گفته شده، لوگوى دوستدار سالمت را 
دريافت خواهند كرد. واقعيت اين است 
كه تعداد اين رستوران ها شايد در تهران 
2 يا 3 مورد بيشتر نباشد. در برخى 
شهرستان ها مانند شيراز نيز دفتر بهبود 
تغذيه براى گسترش اين رستوران ها در 
حال فعاليت است و اقدام هايى هم انجام 
گرفته، اما اين رستوران ها بايد به مردم 
شناسانده شوند و از آنها حمايت شود 

تا تعدادشان افزايش پيدا كند.
حاضر  حال  در  ما  ديگر،  طرف  از 
استانداردى براى ميزان قند، نمك و 
چربى در اغذيه فروشى ها نداريم. امسال 
با همكارى مركز سالمت محيط و كار 
در حال تهيه اين استاندارد ها هستيم تا 
مشخص كنيم به طور مثال يك پيتزا يا 
كباب كوبيده چه ميزان چربى يا نمك 
داشته باشد تا سالمت مردم را به خطر 

نيندازد.
در حال حاضر فعاليت ما تا زمانى كه 
اين استانداردها آماده شود اين است 
كه هم به مردم و هم به رستوران داران 
اطالع رسانى كنيم تا مواد غذايى سالم ترى 

تهيه و غذاهاى سالم ترى مصرف كنند.

تهران فقط 
2يا3 رستوران  

دوستدار سالمت دارد

نگاه متخصص تغذيه
 دكتر زهرا 

عبداللهى
رئيس دفتر بهبود 

تغذيه جامعه وزارت 
بهداشت

 مهديه 
آقازمانى

ما نمى توانيم هيچ ما نمى توانيم هيچ 
ممانعتى براى افزايش ممانعتى براى افزايش 
رستوران هاى رستوران هاى 
فست فود داشته فست فود داشته 
باشيم ولى مى توانيم با فرهنگ سازى باشيم ولى مى توانيم با فرهنگ سازى 
مردم را آگاه كنيم كه كمتر مردم را آگاه كنيم كه كمتر 
فست فود بخورندفست فود بخورند

معموال وقتى يك پزشك يا متخصص تغذيه قصد دارد مطب بزند، 
وزارت بهداشت دستورالعمل هاى مشخصى براى اين كار دارد كه اگر 
پزشكان آنها را اجرا نكنند به آنها پروانه مطب را نخواهد داد. عالوه بر 

اين، مواردى مثل نمره باال و امتيازهاى بازآموزى نيز بايد كسب شود 
تا پروانه مطب دوباره تمديد شود. همه اين كارها به اين دليل انجام 
مى شود كه سالمت بيماران مراجعه كننده به پزشكان به خطر نيفتد، اين 
در حالى است كه رستوران هاى فست فودى نيز روزانه تعداد زيادى 
انسان سالم را بيمار مى كنند ولى نه مقرراتى براى تشكيل آنها در نظر 
گرفته شده و نه دستورالعملى براى اينكه سالمت مردم به خطر نيفتد، 
وجود دارد. با توجه به اين حجم باالى رستوران هاى فست فودى كه 
روز به روز بر تعداد آنها افزوده مى شود، بايد دولت يا به عبارت ديگر 
وزارتخانه هاى متولى در مورد اين رستوران ها سياست گذارى كنند 
براى  دستورالعملى  هم  و  دهند  تغيير  را  تعدادش  هم  كه  نحوى  به 
آنها تدوين كنند تا اين گونه نباشد كه هر كس پول بيشترى دارد، 
رستوران بزند و سالمت مردم را هر روز به خطر بيندازد. در حقيقت 

مسئوالن بهداشتى كشور بايد مقرراتى در مورد تاسيس رستوران در 
نظر بگيرند تا افراد واجد شرايط بتوانند رستوران بزنند و رستوران 
داراى يك مسئول فنى باشد و كاركنان رستوران هر چند وقت يكبار 
تحت آموزش قرار بگيرند. از طرف ديگر، يكى از موارد مهم در مورد 
فست فودها اين است كه هر رستوران فست فودى بايد يك الين هلثى 
فود (غذاى سالم و رژيمى) داشته باشد و براى كودكان نيز غذاى 
سالم يعنى كم نمك و كم روغن با استفاده از مواد اوليه خوشمزه و 
مغذى تهيه كند تا سالمت بچه ها نيز حفظ شود. نكته مهم ديگر اين 
است كه از سال هاى 2013 و 2014 قرار بود برنامه خودمراقبتى كه 
من به آن مى گويم برنامه مراقبت از خود را به مردم آموزش دهيم 
نيز  رستوران داران  و  غذا  توليدكنندگان  از  اعم  جامعه  افراد  همه  و 
بايد آن را رعايت كنند اما متاسفانه اين برنامه رها شده و مسئوليت 

اجتماعى كه واحدهاى توليد غذا و حتى ساير صنوف بايد نسبت 
به مشكالت اجتماعى داشته باشند نيز وجود ندارد. به طور مثال، در 
كشور سوئيس در بانك ها پوسترهايى نصب شده بود كه خانم هاى 
باردار را نسبت به مراقبت هاى دوران باردارى آگاه مى كرد، بنابراين 
مسئوليت  مردم  بهداشتى  معضالت  مورد  در  مى توانند  صنوف  همه 
اجتماعى داشته باشند و كمك كنند. در واقع، زمانى كه بيمارى هاى 
قلبى-عروقى روزانه تعداد زيادى از هموطنانمان را مى كشد يا به دليل 
بيمارى ديابت هر روز تعداد زيادى از مبتاليان دچار عوارض ديابت 
مثل قطعى پا مى شوند مسئوالن بهداشتى كشور بايد از ظرفيت همه 
نهادها براى حفظ سالمت مردم استفاده كنند و در مورد مراكزى مانند 
رستوران هاى فست فودى مقررات و دستورالعمل هاى ويژه اى وضع 

كنند و به طور مداوم به كاركنان آنها آموزش دهند.

براى احداث رستوران
بايد دستورالعمل تدوين شود

نگاه متخصص اپيدميولوژى تغذيه

 دكتر ربابه شيخ االسالم
رئيس انجمن تغذيه سالمت و توسعه

ا اگا ت نظا تف ف ا ان

آمريكا فست فودخورترين ملت 
دنياست!

مصرف 239 دالر فست فود در اختصاص داده اند. بين كشورهاى آسيايى نيز كره پرمصرف ترين هاى اين گروه غذايى را به خود 390 و 363 دالر فست فود، رتبه هاى دوم تا چهارم كانادا، انگليس و استراليا نيز با سرانه مصرف 456، در اختيار ژاپنى هاست. بعد از آمريكا، كشورهاى با 141 دالر (باالى 500 هزار تومان) براى هر نفر، آمار سفارش و دريافت انواع غذاى آماده رستورانى مصرف فست فود را در كارنامه خود دارند، باالترين غذايى شان بگنجانند. با اينكه آمريكايى ها بيشترين در ميان انواع غذاهاى آماده، برگرها را در برنامه محسوب مى شوند. 50 درصد آنها ترجيح مى دهند طول سال، در صدر فهرست فست فودخورهاى جهان آمريكايى ها با مصرف سرانه 566 دالر فست فود در  سرانه  طول سال، رتبه اول آسيا و پنجم جهان را به خود جنوبى با 
اختصاص داده است.

شماره پانصد وپنجاه وشش  شنبه بيست وشش دى نودوچهار


